Citynavigator
Stad of streek promoten? Een
toeristische website 2.0 in je
eigen couleur locale?
Ontdek de mogelijkheden!
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Citynavigator
Meer bezoekers trekken naar je stad of streek? Hen langer laten
verblijven en meer laten besteden? Zonder torenhoge kosten?
Dat kan vanaf nu met de beste internettoolbox voor steden en
streken in Nederland: Citynavigator. Meer dan 20 steden en streken
werken al met een website van Citynavigator… Waarom jij nog niet?
In deze factsheet leggen we uit wat Citynavigator is en waarom Citynavigator de
beste online toeristische toolbox van dit moment is :
1.

Wat is Citynavigator?

2. De makers
3. Vragen waar we bij kunnen helpen
4. Een toeristische website 2.0. In je eigen couleur locale
5. Een schat aan online promotietools. Direct inzetbaar
6. Voorjaar 2016 beschikbaar (nu in ontwikkeling)
7.

“Verwacht” in 2016

8. 20+ steden en streken werken al samen. Word ook partner
9. Onze werkwijze
Mocht je vragen hebben, of graag een persoonlijke toelichting van ons krijgen,
we staan je graag persoonlijk te woord!
Bel:

073 - 684 15 90

Mail:

info@citynavigator.nl
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De makers van Citynavigator
Citynavigator is een product van Insiders Online. Het zal je niet
verbazen dat een gespecialiseerd internetbureau in de toeristische
sector een heel ander DNA heeft dan een internetbureau dat op
projectbase voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers en
sectoren werkt.
Insiders is fulltime bezig met online

Vrij in mogelijkheden

platformen en functionaliteiten voor

Wij ontwikkelen in open source omdat

steden en streken. We ontwikkelen alles

we er in geloven dat onze opdracht-

in eigen beheer en kunnen terugvallen

gevers vrij moeten zijn om voor de

op meer dan 15 jaar online ervaring.

beste oplossing te kiezen bij de beste
partij. Wij geloven niet in licentiemod-

We ademen internet

ellen of in het in eigenaarschap nemen

Met 20 professionals werken we dag

van data van anderen. Wij bestaan bij

in dag uit fulltime aan de verbeterin-

de gratie van het succes van onze op-

gen van onze websites en Open Data

drachtgevers. Wij faciliteren en ‘maken

Platform. De gemiddeld leeftijd van het

mogelijk’.

team van Insiders is 29 jaar. Deze young
professionals ademen internet en zijn
voortdurend bezig met innovaties en
nieuwe ontwikkelingen.
Beste product tegen de beste prijs
Wij zijn een marktpartij: wij hebben
geen andere inkomstenbronnen. Dit
betekent dat we gewoon het beste
product tegen de beste prijs moéten
leveren, met de beste service. Dat houdt
ons scherp.
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Beste product tegen
de beste prijs

Mogelijkmakers

Open Source

100% dedicated team

Ons merk: dat ben je zelf
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Vragen waar we bij kunnen helpen
Vanuit onze expertkennis van de toeristische markt en het
intensieve contact met onze opdrachtgevers, weten we wat in de
markt speelt, welke uitdagingen er zijn, maar ook welke kansen we
kunnen grijpen.
Enkele vragen of uitdagingen die we vaak horen en waar we concrete antwoorden op
kunnen geven, zijn:

1

“Kunnen jullie ons helpen met het creëren van een nieuw online businessmodel
voor het stimuleren van de vrijetijdsbestedingen in de regio?”

2

“Inspireer ons met een best practice opzet voor de online promotie van steden
en streken waardoor we niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.”

3

“Help maatwerk voorkomen en voorkom onnodige begeleidings- en testtijd aan
de zijde van onze citymarketingorganisatie en haar partners (ontzorg ons).”

4

“Het actueel houden van onze website vergt erg veel tijd, kunnen jullie ons
helpen bij het ondersteunen van onze webredactie?“

6

“Veel kansen voor de
lokale ondernemers
blijven onbenut.
Denk aan het
genereren van meer
omzet door arrangementen, vouchers en
gezamenlijke acties.”
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Een toeristische website 2.0.
In je eigen couleur locale.
Inspirerende beelden bieden een echte belevenis, die perfect past bij
de eigen stad of streek. Met Citynavigator maak je gebruik van
beproefde techniek, maar heb je volledige ﬂexibiliteit om je eigen
huisstijl en couleur locale toe te passen.
Een “basisinstallatie” van Citynavigator biedt alle mogelijkheden die je van een
moderne website mag verwachten, plus nog vele extra’s:
•

Een template in de eigen huisstijl van merk stad of streek (eigen branding).

•

Geschikt voor tablets en smartphones

•

Meertalig

•

Rijke contentpagina’s met beeld en ﬁlmpjes

•

Header met bewegende beelden

•

Geavanceerde zoekfunctie

•

Filtermogelijkheden en resultaatlijsten

•

Detailpagina’s met POI of evenement

•

Zoeken op de kaart

•

Interactieve uitagenda

•

Social media deelfunctie

•

Zoekmachineoptimalisatie en Google Analytics

•

Zelf formulieren maken met de formulierenmodule

•

Zeer rijke opmaakmogelijkheden van alle content: storytelling staat centraal.

•

Gebruiksvriendelijk open source cms (nieuwste in de markt).

•

Een eigen database volgens de allernieuwste technologie: het Open Data Platform.

er
Wist je dat me
de
dan 60% van
tablet
bezoekers een
uikt
of mobiel gebr
te
om de website
bekijken?

Steden en streken bepalen daarmee zelf welke data aan wie wordt verstrekt.
Je wordt daarmee uw eigen ‘data-makelaar’.
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Vele verrijkingen en mogelijkheden
•

Verrijkte invoertool waarmee een businessmodel ontstaat voor steden en streken
omdat ondernemers ook zelf deals, arrangementen, banners en topposities kunnen
activeren en inkopen (vergelijkbaar met Google Adwords: men betaalt extra voor
de aanvullende diensten die men afneemt).

•

Koppeling met NDTRC-database van VVV Nederland

•

Invoermogelijkheid voor ondernemers

•

Eigen infozuilapplicaties met dezelfde voordelen als de websites.

•

Een dedicated (service)team dat met raad en daad bijstaat. Zo helpen we met vul-

P

P

P

len en zijn training en zijn tips voor seo en schrijven voor het web inbegrepen.
•

Kennis over eﬀectieve online indelingen (op basis van toptaken onderzoek onder 5
miljoen bezoekers) en kennis van succesvolle online campagnes (onder meer voor
musea).

•

Vergelijk doelen, bereik en performance met statistieken van andere steden en
streken die gebruik maken van Citynavigator.

•

Gerelateerde items (wat is er nog meer te doen)

•

Nieuwsblog met en zonder reactiemogelijkheid

•

Nieuwsbrief met geavanceerde functies voor targetting

•

Enquêtes en formulieren

Extra services

Zoekmachine

Ondersteuning van redactie

Internet scorecard voor

optimalisatie (SEO)

en contentcreatie

concreet resultaat
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Een schat aan online promotietools.
Direct inzetbaar.
Een topper van een uitagenda, rijke interactieve kaarten, inspirerende
stadsroutes, deals en arrangementen… Citynavigator helpt je om op
topniveau je stad €
of streek te promoten. Een team van 20 internetprofessionals werken continue aan het (door)ontwikkelen van
nieuwe modules. We staan dus niet stil, er komen ieder kwartaal
nieuwe modules bij. Bepaal zelf welke functionaliteiten je aan je
eigen website toe wilt voegen!

€

01354
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Uitagenda
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P
Meertaligheid

In 2025 worden meer dan 15 miljoen

Deze vaak gestelde vraag kunnen we

buitenlandse verblijfsgasten in

beantwoorden met de uitagenda. Bekijk

Nederland verwacht. Bedien deze

alle activiteiten van vandaag of morgen.

buitenlandse bezoekers in de eigen taal.
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Wat is er op dit moment te doen?

€

€

P
Deals & Arrangementen

Routemodule

Verbind ondernemers en bied

Breng verbinding aan tussen interes-

gezamenlijk nieuwe acties, arrange-

sante POI’s of creëer themaroutes door

menten en kortingsvouchers aan.

de stad of streek. Zoek, ﬁlter en bekijk

Samen staan we sterker!

de uitgebreide routegegevens.
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Digitale bereikbaarheid

Een speciﬁek thema of onderwerp wat

De beste manier om van A naar B te

extra onder de aandacht gebracht moet

komen. Of het nu met de auto, ﬁets

worden? Ontwikkel snel een microsite,

of het OV is, Citynavigator biedt een

geheel in lijn met de huisstijl.

eenvoudige oplossing.

54
013
01354

Microsites

01354

Reviews

Inspireer de website bezoeker met

Laat de bezoekers aan het woord en ze

inside tips en tricks. Treed buiten de

vertellen waarom je deze locatie écht

gebaande paden en breng alle

moet bezoeken. Waardeer, beoordeel en

on-ontdekte pareltjes in kaart.

deel alle reviews.

01354

Tips
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Persoonlijke login

In de buurt

Laat de bezoeker zijn eigen account

Toon relevante POIs in de buurt van

aanmaken op de website en verzamel

de huidige locatie. Met widgets, kan de

favorieten, tips, reviews en andere

ondernemer de informatie ook

User Generated Content.

opnemen op zijn eigen website.
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Voorjaar 2016 beschikbaar:

(wordt op dit moment aan gewerkt)

Statistieken voor ondernemers

Heb je iets leuks gevonden op de

Toon aangesloten ondernemers hoe

website? Neem je favorieten mee tijdens

de vermelding op de website het doet.

een dagje uit! Verzamel, print en deel je

Kliks, conversies en doelpaden worden

favorieten met anderen.

in kaart gebracht en gedeeld.

Gerelateerde items

User Generated Content

Toon relevante gerelateerde arrange-

Maak gebruik van de content die de

menten, locaties of evenementen op

bezoekers van de website creëren:

basis van interesses, huidige locatie,

foto’s, video, tips en reviews. Zo bestaat

categorieën of gedrag.

de redactie ineens uit honderden

54
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Persoonlijke favorieten
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5
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medewerkers!

P
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Promoted items

P

Toegankelijkheidsinformatie

Als redactie beschik je over de

Bied mensen met een beperking

mogelijkheid om bepaalde locaties te

relevante informatie aan over de

“promoten”. Deze locaties krijgen een

toegankelijkheid van een locatie op

voorkeurspositie op de website.

basis van ervaringen van anderen.

Trots op stad of streek

P

Wie kent de stad of streek het beste?

Uitgebreide Meta/Open Graph data

Juist: De inwoners zelf! Bied inwoners

Geef een boost aan de vindbaarheid

een platform waar zij kennis kunnen

en deelbaarheid van de website. Verrijk

etaleren en vragen van bezoekers

content met extra metadata voor social

kunnen beantwoorden.

media en zoekmachines.
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“Verwacht” in 2016:

01354
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(op dit moment in de uitwerkingsfase)

54
013

PVerras mij

Belevingsroutes

Analyseer het gedrag van de

Zet GPS, audio, 360° video en virtual

P
aan. Door slimme proﬁlering wordt de

reality in om routes te verrijken. Maak

website automatisch afgestemd op de

en interactieve beleving.

bezoeker en bied hem relevante content

van een route een spannende

bezoeker.
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P

Persoonlijk dagprogramma

Online ticketverkoop

Stel je eigen dagprogramma samen. Of

Breng tickets online onder de aandacht.

het nu een weekendje weg, of een dagje

Stel arrangementen samen en werk toe

shoppen is, verzamel alle relevante

naar een gezond businessmodel.

informatie in één helder overzicht.

Volledig geïntegreerd en simpel
in gebruik!
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Citynavigator in cijfers

5 miljoen
online bezoeken per jaar

75.000+
locaties in de database

30+
websites

30+
kiosks op
locatie

20+
collega’s
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20+ steden en streken werken al samen.
Word ook partner.
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Werkwijze
We doen voortdurend onderzoek om de websites nog beter aan te
laten sluiten op de behoefte van de bezoekers en de conversies te
verhogen. Met A/B-testen verﬁjnen we Citynavigator keer op keer.
Deze kennis delen we in kwartaalmeetings en via Citynavigatorupdates.
We geloven in de gecombineerde kracht tussen onze opdrachtgevers en ons team.
We werken dan ook graag nauw samen. Veel opdrachtgevers werken gedurende het
project enkele dagen op de locatie van Insiders. Het team ondersteunt hen dan en met
focus wordt in enkele dagen de gehele website gevuld. In een teameﬀort wordt de
basiswebsite samen getest en gevuld. Deze training-on-the-job is inbegrepen.
Goed vindbaar
We hebben SEO/SEA-specialisten in het team die je alles kunnen leren over een goede
vindbaarheid, het instellen van goede rapportages in Google Tag Manager (geavanceerde vorm van Google Analytics) en het inrichten van socialmediacampagnes.
Kennis en ervaring
De voordelen van het product Citynavigator wordt gecombineerd met de kennis van
een ervaren online team. Powered by Citynavigator. Empowered by Insiders.
Van alle genoemde modules is een demo beschikbaar. We presenteren graag de vele
mogelijkheden!
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Benieuwd geworden?
We nodigen je graag uit voor een demonstratie
van alle mogelijkheden met Citynavigator.

http://www.citynavigator.nl

info@citynavigator.nl

073 - 684 15 90

een product van insiders online

